
Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu 
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.
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Dispersiyon konsantresi
Ürün tarifi:
Emici ve emici olmayan zeminler için kalı-
cı, üniversal ve hızlı kuruyan dispersiyon 
konsantresi; macunlama çalışmaları öncesi 
MEGA 636 çimentolu macun, MEGAgrün 
Daha sağlıklı oturun koleksiyonundan zemin 
döşemelerini döşemeden önce. Film oluşturur 
ve yüksek konsantreli. Sadece kapalı alanda.

Özellikleri:
• üniversal kullanılabilir
• hızlı kuruma
• film oluşturur

Paket boyutu: 
5 kg

Zemin hazırlama: 
DIN 18 365'i dikkate alın. Zemin sabit, taşı-
yabilir, kuru, çatlaksız, temiz ve yapışmayı 
kısıtlayacak maddelerden arındırılmış olma-
lıdır. Zeminleri genelde zımparalayın ve iyice 
süpürün.

İşleme: 
1. Ambalajın oda sıcaklığını almasını bekleyin 
ve iyice karıştırın. İçeriği temiz bir kovaya ko-
yun.

2. Astarı kovadan bir pösteki rulo veya bir 
naylon pelüş rulo ile alıp düzenli bir şekilde 
ince olarak zemine sürün. Su birikintilerini 
önleyin. Astar neredeyse yapışmayana kadar 
iyice kurumasını bekleyin.

Teknik veriler

Kuruma: 

Zemin
Suyla 
seyreltme

Kuruma 
süresi

Çimentolu ze-
minler

1:2 en az 1 
saat*

Kalsiyum sülfat ve 
alçı bazlı zeminler

1:1 en az 2 
saat*

Döküm asfalt 
şapları 

saf en az 2 
saat*

Mevcut, su 
geçirmez yapış-
tırıcı artıklı eski 
zeminler

saf en az 1 
saat*

Emmeyen ze-
minler

saf en az 1 
saat*

Suntalar, ahşap 
koridor zeminler

saf en az 1 
saat*

*20 °C ve %65 bağıl nemde

Tüketim:
80–150 g/m²

Genel notlar

Depolama: 
En az 12 depolanabilir. Serin ve kuru depola-
yın. Dona karşı koruyun.

Bileşim:
Polimer dispersiyonları, koruyucu madde, kat-
kı maddeleri ve su

GISCODE: 
D1 – TRGS 610 uyarınca çözücü madde içer-
mez

EMICODE: 
EC1 PLUS

Tehlike ve güvenlik notları
GISCODE D1 – TRGS 610 uyarınca çözücü 
madde içermez. El koruyucu kremin kullanıl-
ması esas itibarıyla tavsiye edilir. Çocukların 
erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. İşle-
me/kuruma sırasında ve sonrasında yeterince 
havalandırma sağlayın! Ürünü işlerken yeme, 
içme ve tütün ürünlerini tüketmeyin. Göz veya 
cilt ile temasta derhal su ile iyice durulayın. 
Kanalizasyona, akan veya duran sulara veya 
toprağa nüfuz etmesini önleyin. Aletlerin te-
mizliği doğrudan kullanım sonrası su ve sa-
bun ile. Sadece tamamıyla boşalan kutuları 
geri dönüşüme dâhil edin. Ürün artıklarının 
havada kurumalarını bekleyin ve şantiye atığı 
veya ev atığı olarak bertaraf edin.

İçerdikleri: Bronopol, 5-Klorür-2-Metil-4-isothi-
azolin-3-on; 2-Metil-2H-isothiazol-3-on (3:1). 
Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Alerjisi olanlara ilişkin bilgileri şu telefon nu-
marasından öğrenebilirsiniz: 040 54004-0.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!


